
Perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų, paviršinių nuotekų 

tvarkymo paslaugų bazinės kainos, taikomos nuo 2021 metų gegužės 1 d. 
  

           

Gyventojams: 
 

1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina vartotojams, kuriems vanduo 

apskaitomas daugiabučio namo bute 

 

  Kaina be PVM Kaina su PVM 

Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų 

tvarkymas,   iš to skaičiaus: 
3,51 €/m3 4,25 €/m3 

      - geriamojo vandens tiekimas 1,22 €/m3 1,48 €/m3 

      - nuotekų tvarkymas 2,29 €/m3 2,77 €/m3 

Pardavimo kaina, kai įrengtas 

atsiskaitomasis apskaitos prietaisas  
1,48 € butui per mėnesį 1,79 € butui per mėnesį 

Pardavimo kaina, kai nėra galimybės 

įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso 
0,78 € butui per mėnesį 0,94 € butui per mėnesį 

 

2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina vartotojams, kuriems vanduo 

apskaitomas individualaus namo įvade 

 

 Kaina be PVM Kaina su PVM 

Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų 

tvarkymas, iš to skaičiaus: 
3,44 €/m3 4,16 €/m3 

     - geriamojo vandens tiekimas 1,19 €/m3 1,44 €/m3 

     - nuotekų tvarkymas 2,25 €/m3 2,72 €/m3 

Pardavimo kaina, kai įrengtas 

atsiskaitomasis apskaitos prietaisas  

1,14 € apskaitos 

prietaisui per mėnesį 

1,38 € apskaitos 

prietaisui per mėnesį 

Pardavimo kaina, kai nėra galimybės 

įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso  

0,60 € apskaitos 

prietaisui per mėnesį 

0,73 € apskaitos 

prietaisui per mėnesį 

 



Įmonėms: 
 

1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina abonentams 
 

  Kaina be PVM 

Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, iš to skaičiaus: 3,50 €/m3 

     - geriamojo vandens tiekimas 1,27 €/m3 

     - nuotekų tvarkymas 2,23 €/m3 

Pardavimo kaina apskaitos prietaisui per mėnesį 4,27 € 

 

2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina abonentams, perkantiems vandenį  

patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti 

 

  Kaina be PVM 

Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, iš to skaičiaus: 3,42 €/m3 

     - geriamojo vandens tiekimas 1,19 €/m3 

     - nuotekų tvarkymas 2,23 €/m3 

Pardavimo kaina apskaitos prietaisui per mėnesį 4,27 € 

3. Paviršinių nuotekų tvarkymo kaina 

  Kaina be PVM 

Paviršinių nuotekų tvarkymas 0,24 €/m3 

 


